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Com o primeiro número do Notícia BAD, pretendemos apresentar um novo produto
informativo tendente a cumprir um dos objectivos estratégicos para o triénio que
agora se inicia: o estabelecimento de novos canais e suportes de comunicação
informativos das actividades da Associação e de divulgação de uma selecção de
conteúdos úteis para os profissionais da informação e documentação.
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Alguns associados recordarão o boletim primitivo, com o mesmo nome, editado
em papel desde 1975 e entretanto interrompido. Num contexto sem os meios de
difusão de informação de que dispomos hoje, esse boletim constituiu uma referência
para os profissionais do sector. Para os que não o conheceram, fica o apontamento
histórico. Para todos, fica a garantia de empenho em fazer do novo Notícia BAD
um veículo de informação tão relevante quanto o seu antecessor.
O Boletim terá uma periodicidade mensal, sendo a opção pelo formato digital
resultado de uma aposta em princípios de adaptabilidade aos conteúdos, rapidez
na difusão e no acesso, e economia de recursos.
As secções que o compõem, de natureza dinâmica, irão privilegiar as notícias de
actualidade do sector, o acompanhamento do mercado editorial e tecnológico, com
especial incidência nas iniciativas da BAD ao nível da intervenção sócio-profissional,
da formação e da publicação e disponibilização de conteúdos.
O Notícia BAD pretende ainda ser um canal aberto à participação dos associados,
pelo que quaisquer conteúdos enquadráveis na nossa linha editorial poderão ser
submetidos, através do email editorial@apbad.pt.

Destaques

Notícias

Tomada de posse dos novos corpos sociais

Compromisso do novo Conselho Directivo
Nacional para com os associados

Decorrente do acto
eleitoral de 16 de
Janeiro, teve lugar
no passado dia 23
de Janeiro a tomada
de posse dos órgãos
nacionais da BAD
para o triénio
2008-2010.
Durante a cerimónia,
que teve lugar nas
instalações da Associação, Pina Falcão, reconduzido no cargo de presidente
do Conselho Directivo Nacional, frisou estar esta nova
direcção consciente dos grandes desafios que se apresentam aos profissionais do sector, assim como da necessidade de fazer assentar o trabalho associativo em
novos moldes, pautados pelo aumento da capacidade
interventiva, pela maior agilidade nas iniciativas e tomadas de posição, e por uma maior proximidade dos
associados, honrando e consolidando uma herança de
trabalho de quase 35 anos.
Consulte o programa de candidatura e os resultados
eleitorais em
http://www.apbad.pt/Eleicoes_Nacionais_2008_2010.htm.
Estão também disponíveis na página da Associação os
resultados das eleições para as delegações regionais
Norte, Sul e Açores.

Cumprido o acto eleitoral para os órgãos nacionais da
BAD, em Janeiro último, e cumpridas também as eleições
regionais em 3 das 4 delegações, inicia-se um novo ciclo na gestão da Associação Portuguesa de Bibliotecários,
Arquivistas e Documentalistas.
Um novo ciclo que se prevê pleno de novos e renovados
desafios. Como afirmámos no nosso programa, o trabalho
a desenvolver pela Associação no futuro próximo prevê-se exigente, porventura mais exigente do que em alguns períodos anteriores. Há um enquadramento externo
em clara mudança, que implicará da parte da Associação
um esforço acrescido no sentido da intervenção política
e social.
A actual direcção está claramente empenhada em assumir os seus compromissos ao nível da política de informação, da formação e actualização dos profissionais e
do enquadramento legal da sua situação laboral. A questão da defesa da especificidade da carreira BAD, a par
da monitorização e da análise crítica das ofertas formativas nacionais para o sector, assumem-se como medidas
com carácter de urgência que impõem, desde já, tomadas
de posição públicas da nossa parte.
A capacidade da BAD para intervir socialmente e influenciar os decisores no domínio da Informação e Documentação e para contribuir para a valorização profissional
dos seus membros reside, em primeiro lugar, na riqueza
da vida associativa, ou seja, no envolvimento dos asso-
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ciados no debate de ideias, na participação nas estruturas
da organização e no trabalho cooperativo.
A mobilização do conhecimento e da energia dos seus
membros na fixação dos objectivos estratégicos da Associação e para a realização dos planos de acção que permitam cumpri-los, é a condição primeira para construir
a Associação dinâmica e pró-activa que todos queremos.
Por este motivo, o desenvolvimento de estratégias que
visem melhorar a comunicação com os associados e estimular a sua participação junto das estruturas nacionais,
regionais, sectoriais e em comunidades de interesses,
assume-se como tarefa prioritária na construção de uma
associação mais interventiva, mais ágil, e mais próxima
dos profissionais que representa.

dos quais são estudantes. Para além destes, cerca de
19 mil habitantes das aldeias próximas estão envolvidos
em programas de literacia e de ensino primário e préescolar.
A fundação está a proceder à angariação de fundos para
a realização do projecto, podendo os donativos ser entregues a partir da página web. Logan Kleinwaks, presidente
da Book Wish, apela ainda para a máxima divulgação
desta iniciativa, através da colocação do link para a página da fundação em páginas pessoais e institucionais.

Com 35 anos de actividade, contando com 1300 associados, a BAD apresenta uma situação financeira equilibrada,
recursos materiais adequados, sede própria e um secretariado experiente, aspectos que nos fazem acreditar ser
capazes de cumprir da melhor forma os propósitos que
nos motivam neste mandato: intervir política e socialmente; valorizar os profissionais; fortalecer a Associação.

Novos Estatutos da BAD, novas figuras de
associado
Decorrente da aprovação da revisão dos estatutos da
BAD, em Novembro de 2006, tornou-se possível a admissão na Associação, desde então, de duas novas categorias
de associado: o associado estudante e o associado
aposentado.
A situação de associado estudante aplica-se aos discentes
de cursos de formação superior na área das Ciências da
Informação e Documentação, enquanto mantiverem tal
qualidade, a comprovar anualmente perante a BAD. Esta
modalidade implica o não pagamento de jóia e a redução
da quota anual a 50% do valor exigível aos associados
efectivos.
No que diz respeito aos associados aposentados, a modalidade é aplicável a associados efectivos ou aderentes
que passem à situação de reforma no pleno exercício
dos seus direitos face à Associação, desde que tenham
completado 10 anos nessa qualidade. Neste caso, a quota devida é de 50% da exigível aos membros efectivos
ou aderentes no activo das suas funções.

Conheça o projecto em http://www.bookwish.org.

Questionário sobre o Código de Ética do ICA
Uma das resoluções aprovadas nas reunião da CITRA
(Conférence International de la Table Ronde des Archives)
foi “solicitar uma revisão do Código de Ética do ICA
(International Council on Archives) como referência fundamental para os próprios arquivistas”.
Com este propósito, a secção
de Ética do SPA - Section of Records
Management and Archival Professional
Associations, desenvolveu um questionário, disponível na página web do
ICA, que servirá de mote para definição das bases dessa revisão.

Consulte os estatutos em
http://www.apbad.pt/downloads/estatutos.pdf. Para esclarecimentos adicionais, utilize o formulário disponibilizado em http://www.apbad.pt/Associados/Associados.htm.

Faça o download do ficheiro (disponível em inglês, francês
e castelhano), em http://www.ica.org/en/2008/02/13/
questionnaire-ica-code-ethics, e envie-o, até 30 de Abril
de 2008, por correio para 26, Cruise Road - Sheffield S11
7EF - United Kingdom ou, por email, para
turnermargaret@hotmail.com.

Serviço pergunta-resposta

Os resultados do inquérito serão tratados durante uma
sessão de trabalho no Congresso de Kuala Lumpur, em
Julho de 2008.

A BAD disponibiliza, a partir do seu sítio Web, um serviço
pergunta-resposta destinado ao esclarecimento de dúvidas relacionadas com as áreas de biblioteconomia, arquivística e documentação. Para utilizar o serviço, preencha o formulário disponível em
http://www.apbad.pt/Biblioteca/biblioteca_ask.htm.

Book Wish Foundation:
bibliotecas para os campos de refugiados do Darfur
A Book Wish Foundation é uma organização sem fins
lucrativos, cujo objectivo é levar a leitura a povos em
situação de crise. O primeiro projecto da fundação visa
a construção de bibliotecas em três campos de refugiados
no Darfur (Bredjing, Treguine e Gaga) e na aldeia de
Hadjer Hadid, no Chad oriental.
Nestes campos vivem mais de 60 mil refugiados, 20 mil

Formação BAD
Plano de Formação 2008
Foi já apresentado o Plano de Formação da BAD para 2008,
o qual pode ser consultado em http://www.apbad.pt/
Formacao/Continua/formacao_calend.htm.
São mais de 50 cursos, acreditados pelo IQF, que cobrem
todas as áreas-chave, desde as TIC ao marketing, da
gestão à preservação, do tratamento técnico à difusão
das colecções, do atendimento e serviço de referência
ao diagnóstico e avaliação dos serviços.
Pode fazer a sua inscrição em linha, utilizando o formulário
próprio, disponibilizado em http://www.apbad.pt/
Formacao/Continua/formacao_inscric.htm, beneficiando
dos preços especiais para associados.
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Para além deste Plano, a BAD responde a solicitações
de “formação à medida” por parte de empresas e
instituições.

Genaro Luis Garcia López publicou este interessante livro que irá ser apresentado no próximo mês de Março
na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Para mais esclarecimentos, contacte o Departamento
de Formação, através do email formacao@apbad.pt.

Os conteúdos centram-se essencialmente na avaliação
dos catálogos automatizados.

Publicações

Devido à actualidade das matérias apresentadas, esta
obra assume-se como um instrumento de trabalho imprescindível para todos aqueles que se ocupam desta
temática.

Cadernos BAD : nº1 de 2007
Encontra-se disponível o caderno
nº1 de 2007, dedicado aos novos
espaços na Web - os blogues na
área da documentação e informação.
De uma ferramenta de publicação de conteúdos na Web, para
não especialistas, os blogues
surgem hoje como redes interligadas de microconteúdos que
permitem disseminar, desenvolver,
valorizar e integrar recursos.
Os artigos compilados neste volume dão conta da banalização das ferramentas de publicação de conteúdos em
linha, à distância de um acesso à Internet, contribuindo para a proliferação de conteúdos e alterando os nossos comportamentos de informação e de comunicação;
convidam a pensar o lugar da Biblioteca, face a estes
novos espaços com contornos ainda pouco definidos, e
o papel que os blogues podem desempenhar nos serviços
internos e externos das organizações: desde a promoção
de eventos e serviços a novos canais de comunicação
com os utilizadores.
Assim, são discutidos casos de blogues em bibliotecas
que permitem valorizar recursos, disseminar eventos e
valorizar colecções, envolvendo a comunidade e dandolhe espaço para se expressar, sublinhando-se a necessidade de novas atitudes e comportamentos por parte
dos profissionais envolvidos.
Os cadernos podem ser comprados na sede e na biblioteca
da BAD, com preço de capa de €15,00, ou encomendados
através do nosso sítio web (acrescendo os portes), bastando para isso preencher o formulário disponibilizado em
http://www.apbad.pt/Edicoes/Edicoes_Encomendas.htm.
Consulte o índice deste número e dos anteriores em
http://www.apbad.pt/CadernosBAD/sumario12007.htm.
Saiba igualmente que, fruto de protocolos com bases de
dados e repositórios digitais de publicações periódicas,
os Cadernos BAD são disponibilizados, em versão integral
ou resumo, 6 meses após a publicação, em:

Como se lê na contracapa, esta é uma “obra de investigação e de divulgação académica que se ocupa da análise
dos catálogos em linha. Apresenta a caracterização e a
evolução histórica dos catálogos até à actualidade.
Esta obra estrutura-se essencialmente em três partes:
- recuperação da informação em bases de dados e a
sua interface;
- apresentação sintética do estado da questão dos catálogos em linha, propostas relacionadas com o acesso por
matérias, tipologias de interfaces e recomendações para
a apresentação da informação;
- apresentação das tendências de desenvolvimento destes sistemas de recuperação da informação.
Com o propósito de melhor se adequar a alunos, professores universitários e investigadores desta área e outras
afins, no final de cada capítulo as referências bibliográficas,
mais de 500, foram estruturadas em dois níveis: bibliografia básica e bibliografia especializada”.
Genaro Luis Garcia López é Doutor em Documentação,
tendo sido docente e desenvolvido investigação em diversas universidades. Actualmente é coordenador, pelo
Departamento de Biblioteconomía y Documentación, do
master em Sistemas de Información Digital da Facultad
de Traduccción y Documentación da Universidad de Salamanca, e professor da licenciatura em Documentación
e no programa de doutorado da mesma universidade,
ministrando cadeiras de avaliação de catálogos em linha,
evolução da socialização da leitura e análises e linguagens
documentais.
Publicou várias obras na área da documentação, tendo
recebido uma menção especial do II Prémio Marcelo
Martínez Albubilla, em 2002, com o seu trabalho La Lectura como servicio público.
A obra que agora destacamos, comercializada com o
preço de capa de 20 euros, está disponível para consulta
e empréstimo na Biblioteca da BAD.

RedALyC (http://redalyc.uaemex.mx/)
EBSCO (http://ejournals.ebsco.com/)
E-LIS (http://eprints.rclis.org/)
LISA (http://www.csa.com/factsheets/lisa-set-c.php)

Leituras

García López, Genaro Luis – Los
sistemas automatizados de acceso a la información bibliográfica :
evaluación y tendencias en la era
de internet. Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca ;
Coimbra : Imprensa da Universidade de Coimbra, 2007. 308 p.
ISBN 978-84-7800-402-7.

Subscreva o boletim bibliográfico da Associação Portuguesa
de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas - Bibliobad,
e receba na sua caixa de e-mail, todos os meses, as
novidades da Biblioteca. Preencha o formulário em
http://www.apbad.pt/Biblioteca/biblioteca_prod.htm.
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